Regulamento da Promoção "Se liga no prazo"
1.

OBJETIVO
1.1.
A camapanha "Se liga no prazo" é uma promoção pontual com sorteios de prêmios desenvolvida pela
Conchalnet Telecomunicações LTDA, denominada como Neolink neste documento, visando premiar os
clientes que efetuam o pagamento de suas mensalidades até o dia de vencimento.

2.

PRAZO E ABRANGÊNCIA DA PROMOÇÃO
2.1.
A promoção "Se liga no prazo" terá início em 01 de Dezembro de 2017 e vigerá por tempo indeterminado,
podendo ser extinta pela Neolink a qualquer momento sem prévio aviso.
2.2.
Em caso de extinção da promoção "Se liga no prazo" a Neolink se obriga a sortear todos os prêmios
divulgados e entregar a premiação aos contemplados conforme estipulado neste regulamento.
2.3.
Esta promoção será desenvolvida entre os clientes Neolink, proporcionando sorteios gratuitos de prêmios
aos participantes que atendam as condições de elegibilidade informadas neste Regulamento.

3.

ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES
3.1.
O período de elegibilidade dos participantes terá início em 01 de dezembro de 2017 e permanecerá por
tempo indeterminado, enquanto a promoção estevir em vigor.
Estarão automaticamente elegíveis para participar dos sorteios todos os clientes Neolink que estejam em
3.2.
dia com suas mensalidades e que tenham efetuado o pagamento até a data de vencimento da mensalidade
do mês de elegibilidade do sorteio.
3.3.
A promoção "Se liga no prazo" prevê sorteios mensais sempre no mês subsequente ao da elegibilidade e o
período de sorteios terá início em 01 de Fevereiro de 2018 e término em 31 de julho de 2018.
3.4.
Clientes com qualquer pendência financeira com a Neolink não participarão dos sorteios desta promoção
até quitação total dos débitos.

4.

APURAÇÃO DOS CONTEMPLADOS
4.1.
Os sorteios serão realizados pela Neolink através de sistema computadorizado e usará o código do cliente,
identificador único do cliente dentro da base de dados da Neolink, para identificar os ganhadores.
4.2.
O código do cliente poderá ser consultado dentro da central do assinante no site da Neolink
(www.neolink.com.br).

5.

PREMIAÇÃO
5.1.
Serão objetos dos sorteios os prêmios divulgados em campanhas publicitárias através de redes sociais, site
oficial da Neolink ou em qualquer outro meio de comunicação que venham a ser utilizados.
5.2.
Serão realizados tantos sorteios quanto o número de prêmios divulgados na campanha publicitária vigente
do mês de elegibilidade dos participantes.
5.3.
Os sorteios serão individuais e terão um prêmio único como objeto.
5.4.
Os clientes contemplados em cada um dos sorteios receberão o prêmio objetivo deste.
5.5.
Os clientes premiados não terão opção de escolha e/ou troca do prêmio do sorteio no qual foram
contemplados.
5.6.
Os prêmios estarão disponíveis para o cliente até o último dia útil do mês do sorteio e poderá ser retirado
apenas pelo próprio cliente munido de documento de identificação válido (RG ou CNH).
5.7.
Os prêmios não retirados dentro do prazo de disponibilidade citado no item 5.6 serão descartados e não se
acumularão para sorteios em meses seguintes.

6.

DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1.
A Neolink, sediada à R. das Angélicas, 622 - Centro - Conchal - SP, é criadora e mantenedora desta
promoção e se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar este regulamento para atender a
qualquer necessidade legal, assegurado que, nesse caso, promoverá nova divulgação das alterações
realizadas.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

A promoção "Se liga no prazo" será divulgada na internet através de redes sociais e do site oficial da
Neolink ou através de qualquer outro meio a critério exclusivo da Neolink.
Ao participarem desta promoção nos termos deste regulamento, todos os clientes Neolink estarão
automaticamente autorizando a Neolink, desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter
irrevogável e irretratável, o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua imagem e
sua voz, e também em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, digitalizadas ou não, bem como em
cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais,
inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na internet, ou em quaisquer
outros suportes e/ou meio de transmissão digital, com ou sem provedor, para a ampla divulgação da
conquista da recompensa.
A autorização acima citada, exclusiva para este fim, não significa, nem implica ou resulta em
obrigatoriedade de divulgação, tampouco em pagamento ao participante.
Os resultados das apurações de sorteios, assim como as identificações dos contemplados, serão divulgados
na internet nos canais oficiais da Neolink ou em qualquer outro meio a critério exclusivo da Neolink.
Dúvidas, controvérsias ou reclamações pertinentes a esta promoção devem ser manifestadas
exclusivamente através do email contato@neolink.com.br.
Ficam impedidos de participar da presente promoção colaboradores diretamente ligados à Neolink ou
empresa prestadora de serviços à esta ou de qualquer empresa envolvida em qualquer aspecto da
execução e gestão desta promoção.

